
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

ΛΟΤΜΑΣΑ 

ΑΓΣΩΝ  

2018 
 

75 - 76 - 288 

 



 

Λίγα ιόγηα γηα ηεκ θαηαζθήκωζε 

 

Η ζενηκή θαηαζθήκςζε απμηειεί ημ απμθμνύθςμα θάζε 

πνμζθμπηθήξ πνμκηάξ. Ο Ιδνοηήξ ημο πνμζθμπηζμμύ Λόνδμξ 

Baden Powell πμιύ εύζημπα παναηήνεζε πςξ μ Πνόζθμπμξ 

πνμεημημάδεηαη όιε ηεκ πνμκηά γηα ιίγεξ εμένεξ θαηαζθήκςζεξ. 

 

Έπμκηαξ ςξ γκώμμκα ηα ιόγηα αοηά, πνμεημημαδόμαζηε θη εμείξ 

γηα ηε θεηηκή μαξ θαηαζθήκςζε, ε μπμία ζα πναγμαημπμηεζεί 

ηεκ πενίμδμ 30 Ιμοκίμο με 07 Ιμοιίμο 2018 ζημκ 

Καηαζθεκςηηθό Υώνμ Λμύμαηα ηςκ Αεηώκ, ημο ώμαημξ 

Πνμζθόπςκ Κύπνμο ζημ Σνόμδμξ. 

 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθήκςζεξ μη Πνόζθμπμη μαξ, ζα 

έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα αζπμιεζμύκ με μηα ζεηνά από 

δναζηενηόηεηεξ, πνμζθμπηθέξ θαη με, μα θονίςξ ζα έπμοκ ηεκ 

πανά θαη ηθακμπμίεζε κα δήζμοκ ιίγεξ εμένεξ θμκηά ζηε θύζε.  

 

Σμοξ Πνμζθόπμοξ ζα ζοκμδεύζμοκ ζηεκ θαηαζθήκςζε πενίπμο 

15-20 εκήιηθεξ βαζμμθόνμη, μη μπμίμη ζα βνίζθμκηαη εθεί γηα 

κα μενημκήζμοκ ηόζμ γηα ηεκ ζςζηή ιεηημονγία θαη μνγάκςζε 

ηεξ θαηαζθήκςζεξ, όζμ θαη γηα ηεκ ογηεηκή θαη αζθάιεηα ημο 

θάζε θαηαζθεκςηή. 

 



 

Καηαζθεκωηηθόξ Υώνμξ Λμύμαηα ηωκ Αεηώκ 

 

Ο θαηαζθεκςηηθόξ Λμύμαηα ηςκ Αεηώκ απμηειεί ίζςξ ημκ 

θαιύηενμ θαηαζθεκςηηθό πώνμ πμο δηαζέηεη ημ ώμα 

Πνμζθόπςκ Κύπνμο θαζώξ βνίζθεηαη ζε έκα εηδοιιηαθό ημπίμ 

μέζα ζημ δάζμξ μαθνηά από μπμηαδήπμηε ακζνώπηκε 

πανέμβαζε.  

 

Σα Λμύμαηα ηςκ Αεηώκ απμηειμύκ ημκ ηδακηθό πώνμ γηα ηεκ 

ακάπηολε ηςκ πνμζθμπηθώκ δελημηήηςκ θαζώξ δηαζέημοκ μόκμ 

ηηξ βαζηθέξ δηεοθμιύκζεηξ (πανμπή πόζημμο κενμύ θαη 

ημοαιέηεξ – μπάκηα) εκώ δεκ οπάνπεη ειεθηνηθό νεύμα. Οη 

πνόζθμπμη ένπμκηαη ακηημέηςπμη με πνμθιήζεηξ όπςξ ημ 

μαγείνεμα, ε δςή πςνίξ ειεθηνηζμό, ε ζοκενγαζία θ.α. εκώ 

ηαοηόπνμκα μέζα από ημ παηπκίδη θαη ημ πνμζθμπηθό 

πνόγναμμα ημο δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα δηαζθεδάζμοκ θαη  κα 

ακαπηύλμοκ ηηξ θμηκςκηθέξ ημοξ ηθακόηεηεξ. 

 

εμακηηθό κα ακαθενζεί πςξ ιόγς ορμμέηνμο (1515 m) μη 

ζενμμθναζίαξ πμο επηθναημύκ ημ θαιμθαίνη θομαίκμκηαη ζημοξ 

25 – 29 0C θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ εκώ ημ βνάδο πέθημοκ 

μέπνη θαη ζημοξ 10 oC. Γπίζεξ ζοπκά παναηενμύκηαη έκημκα 

θαηκόμεκα βνμπόπηςζεξ ηα μπμία δηανθμύκ ιίγε ώνα. 



 

Αημμηθά είδε θαηαζθεκωηή 

 

ΠΡΙΝ ΑΝΑΥΩΡΗΩ ΚΑΝΩ ΓΛΓΓΥΟ ΣΗ ΛΙΣΑ ΜΟΤ 

Α/Α Ακηηθείμεκμ 
Έιεγπμξ 

(√) 

 ΤΠΟΥΡΓΩΣΙΚΑ  

1 
Πιήνεξ πνμζθμπηθή ζημιή (κα ζομπενηιεθζεί ζήθε θιεηζηή 

με θνεμαζηάνη) – Θα θμνεζεί θαηά ηεκ Ακαπώνεζε 

 

2 Πνμζθμπηθή θακέια  

3 Πμοιόβεν, αθάθη  

4 Αδηάβνμπμ  

5 Κμκηά πακηειόκηα θαη θακέιεξ γηα 7 μένεξ  

6 Μαθνηά πακηειόκηα ή αζιεηηθέξ θόνμεξ  

7 Μαθνμμάκηθεξ θακέιεξ  

8 Γζώνμοπα θαη θάιηζεξ γηα 7 μένεξ  

9 
2 δεογάνηα παπμύηζηα (Σα παπμύηζηα ζα πνέπεη κα είκαη θιεηζημύ 

ηύπμο) – Σμ έκα ζα πνέπεη κα είκαη παπμύηζη πμνείαξ 
 

10 Έκα δεογάνη πακηόθιεξ μπάκημο  

12 Καπειάθη ήιημο (ηδόθεσ)  

13 Πεηζέηεξ ζώμαημξ θαη πνμζώπμο  

14 Μαγηό  

15 Πμηήνη πιαζηηθό ή μεηαιιηθό  

16 Παγμύνη  

17 Πηάημ πιαζηηθό ή θαναβάκα, μαπαίνη, πηνμύκη, θμοηάιη  

18 Κνεβαηάθη εθζηναηείαξ (camp bed)  

19 Τπκόζαθμξ (Sleeping bag) θαη μία θμοβένηα  

20 Γναθηθή ύιε  

21 Πνμζθμπηθό μογηά ή πνμζθμπηθό μαπαίνη  

22 Ηιεθηνηθόξ θαθόξ (θιεθημθάκανμ)  

23 Μακηαιάθηα  

 ΠΡΟΑΙΡΓΣΙΚΑ  

24 Φςημγναθηθή μεπακή  

25 Μμοζηθό Όνγακμ   

26 Όηη άιιμ ζεςνείηε απαναίηεημ   

 



 

 

Υνήζε θηκεηώκ ηειεθώκωκ 

Η πνήζε ηςκ θηκεηώκ ηειεθώκςκ ΔΓΝ ζα 

επηηνέπεηαη ζηεκ Καηαζθήκςζε. ε πενίπηςζε 

πμο πνόζθμπμξ πανμοζηαζηεί με  θηκεηό 

ηειέθςκμ ζα θαηάζπεηαη από ημ Γπηηειείμ θαη 

ζα επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ 

θαηαζθήκςζεξ. 

ηόπμξ μαξ είκαη ε απμμάθνοκζε από ηα θηκεηά ημοξ ηειέθςκα 

ςξ απμημλίκςζε έζης θαη γηα μηθνή πνμκηθή πενίμδμ θαζώξ 

αοηά απμηειμύκ θίκδοκμ γηα ηεκ ογεία ημοξ θαη πεναηηένς δεκ 

ζοκάδμοκ με ημ πνμζθμπηθό πκεύμα θαη πνόγναμμα. Γπίζεξ ζα 

απμθεοπζμύκ ηα θαηκόμεκα όπμο θηκεηά πάκμκηαη μέζα ζημ 

δάζμξ ή θαηαζηνέθμκηαη θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ, 

πηώζεηξ, ζε κενό θηι. 

 

 Γπίζεξ ζε πενίπηςζε ΟΒΑΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ζα μπμνείηε κα 

επηθμηκςκήζεηε με ημοξ βαζμμθόνμοξ πμο ζα βνίζθμκηαη ζηεκ 

θαηαζθήκςζε ζηα πημ θάης ηειέθςκα: 
 

Ανπεγόξ Καηαζθήκωζεξ    Σδέκε Σζηάθθα     (ΑΟΠ 288) 99585871 

Τπανπεγόξ Καηαζθήκωζεξ   Κμοκκαμάξ ηέιημξ   (ΑΟΠ 76) 99755051 

Τπανπεγόξ Καηαζθήκωζεξ Υανάιαμπμξ Παπαζηαύνμο (Α 75) 

99576434 

 

 



 

 

Δναζηενηόηεηεξ 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθήκςζεξ ζα οπάνπμοκ ανθεηέξ 

εθπαηδεοηηθέξ θαη με δναζηενηόηεηεξ, όπςξ πμνεία- δηαβίςζε, 

κοθηενηκά παηγκίδηα θηι. 

ηεκ θεηηκή θαηαζθήκςζε ζα ιεηημονγήζεη ημ θαη΄εκςμμηίεξ 

ζύζηεμα ζε όιεξ ηηξ θάζεηξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ. Έηζη θάζε 

εκςμμηία, πανμοζία βαζμμθόνμο, ζα εημημάδεη θαζεμενηκά ημ 

θαγεηό ηεξ (πνόγεομα, γεύμα, δείπκμ θαη νμθήμαηα) ζε 

μαγεηνία πμο ζα οπάνπμοκ γηα ηεκ θάζε εκςμμηία. 

ηεκ θαηαζθήκςζε ζα πναγμαημπμηεζμύκ δομ πμνείεξ. Μηα ζα 

αθμνά ημοξ κέμοξ πνόζθόπμοξ θαη ζα είκαη μηθνή εκώ γηα ημοξ 

πημ μεγάιμοξ ζα οπάνλεη δηήμενε πμνεία με δηακοθηένεοζε ζε 

πώνμ εθηόξ ημο θαηαζθεκςηηθμύ. 

 



Δηθαίωμα ζομμεημπήξ 

 

Σμ δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπεη 

μνηζηεί ζηα €100 θαη 

πενηιαμβάκεη ηα μεηαθμνηθά 

από θαη πνμξ ημκ πώνμ, ηε 

δηαηνμθή, ηε δηαμμκή, ηα 

εθπαηδεοηηθά οιηθά θαη ιμηπά 

έλμδα, όπςξ επίζεξ θαη ημ 

ακαμκεζηηθό ηεξ 

θαηαζθήκςζεξ. 

 

Ακ οπάνπεη μηθμκμμηθό πνόβιεμα ζηεκ μηθμγέκεηα παναθαιώ 

μεκ δηζηάζεηε κα επηθμηκςκήζεηε μαδί μαξ ώζηε κα 

δηεοζεηήζμομε ημ ζέμα. Πνόζεζε μαξ είκαη όιμη μη πνόζθμπμη 

κα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα δήζμοκ ηηξ αλέπαζηεξ εμπεηνίεξ μηαξ 

θαηαζθήκςζεξ 

 

 

Γπηζθεπηήνημ 

Γηα ηεκ μμαιή θαη απνόζθμπηε 

δηελαγωγή ημο πνμγνάμμαημξ ημ 

επηζθεπηήνημ από γμκείξ θαη 

θεδεμόκεξ ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ. 

 



 

 

Ακαπώνεζε θαη επηζηνμθή 

 

Οη μεηαθηκήζεηξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ ζα γίκμοκ με ηδηςηηθή 

εηαηνεία ιεςθμνείςκ.  

Οη ιεπημμένεηεξ γηα ηεκ ακαπώνεζε θαη ηεκ επηζηνμθή είκαη : 

Γηα ημ 76μ .Π. ηνμβόιμο ε ακαπώνεζε θαη ε επηζηνμθή ζα 

γίκεη από ημ πώνμ ημο 76μο .Π. ηνμβόιμο. 

Γηα ημ 75μ .Α. Αγίμο Δμμεηίμο ε ακαπώνεζε θαη ε επηζηνμθή 

ζα γίκεη από ημ πώνμ ημο 75μο .Α. Αγ. Δμμεηίμο 

Γηα ημ 288μ .Π. Παιημμεηόπμο ε ακαπώνεζε θαη ε επηζηνμθή 

ζα γίκεη από ημκ πώνμ ημο 288μο .Π. Παιημμεηόπμο. 

Οη θαηαζθεκςηέξ πνέπεη κα βνίζθμκηαη ζημκ πώνμ ημο 

οζηήμαημξ ημοξ, ημ άββαημ  30 Ιμοκίμο ε ώνα 07:30 ημ 

πνςί αθνηβώξ. 

Η επηζηνμθή ζα γίκεη ζημοξ ίδημοξ πώνμοξ ημ άββαημ 7 

Ιμοιίμο ζηηξ 14:30 γηα ημ 76μ  & 288μ θαη ζηηξ 15:30 γηα ημ 

75μ  

 
ε πενίπηωζε αιιαγήξ ζηηξ ώνεξ ζα εκεμενωζείηε από ημ 

Γπηηειείμ ηεξ Καηαζθήκωζεξ έγθαηνα 

 

 

 



ΗΜΑΝΣΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
 

1. Απμζθεοέξ – αθίδημ θαη αθηδηάθη Ημέναξ 

 

Οη πνόζθμπμη ζοζηήκεηαη κα έπμοκ ςξ απμζθεοέξ έκα μεγάιμ ζαθίδημ 

με όια ηα αημμηθά ημοξ εθόδηα γηα όιε ηεκ θαηαζθήκςζε, 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο οπκόζαθμο θαη επηπνόζζεηα μηα ηζακημύια 

ημο ώμμο (αθίδημ Ημέναξ - daypack) με ηα απαναίηεηα, όπςξ 

αδηάβνμπμ, παγμύνη με κενό, θαπειάθη, πνμζθμπηθό ζμογηά, γναθηθή 

ύιε, θςημγναθηθή θηι. 

 

2. Κνεβάηη εθζηναηείαξ (campbed)  
 

Παναθαιείζηε όπςξ Δεοηένα θαη Σνίηε 25 θαη 26 Ιμοκίμο ημ 

απόγεομα από ηηξ 17:00 μέπνη ηηξ 20:00 θένεηε ηα θνεβάηηα 

εθζηναηείαξ (campbed) ηςκ πνμζθόπςκ ζαξ ζημοξ πώνμοξ ημο 76μο  

οζηήμαημξ ζημ ηνόβμιμ, μύηςξ ώζηε ημ Γπηηειείμ δηεοζεηήζεη ηεκ 

μεηαθμνά ημοξ πνμξ ημκ θαηαζθεκςηηθό πώνμ ηςκ Λμομάηςκ. 

ηα θνεβαηάθηα εθζηναηείαξ (campbed) κα ακαγνάθεηε ημ 

Οκμμαηεπώκομμ θαη ημ ύζηεμα ημο θάζε πνόζθμπμο.   

 

 



Βαζηθμί θακμκηζμμί ηεξ θαηαζθήκωζεξ 

1. Όιμη μη θαηαζθεκςηέξ οπαθμύμοκ ζηηξ εκημιέξ ημο 

Ανπεγμύ θαη ηςκ Τπανπεγώκ ηεξ θαηαζθήκςζεξ θαη 

ζομπενηθένμκηαη θόζμηα πνμξ όιμοξ ημοξ θαηαζθεκςηέξ. 

2. Απαγμνεύεηαη ε πνμμήζεηα θαη θονίςξ ε θύιαλε 

μπμημοδήπμηε θαγώζημμο είδμοξ ζηα ζαθίδηα θαη ζηηξ 

ζθεκέξ ιόγμ πνμζέιθοζεξ ακεπηζύμεηςκ ηνςθηηθώκ. 

3. Απαγμνεύεηαη ε πανμοζία μπμημοδήπμηε θαηαζθεκςηή 

πςνίξ ιόγμ ζημοξ πώνμοξ ημο Ανπεγείμο, ηεξ θμοδίκαξ θαη 

ηςκ ζθεκώκ ηςκ Βαζμμθόνςκ. 

4. Απαγμνεύεηαη ζε μπμημκδήπμηε θαηαζθεκςηή κα βγεη από 

ημκ θαηαζθεκςηηθό πώνμ πςνίξ ηεκ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΑΔΓΙΑ ημο Ανπεγμύ ηεξ θαηαζθήκςζεξ θαη πςνίξ ηε 

ζοκμδεία βαζμμθόνμο. 

5. Απαγμνεύεηαη ε είζμδμξ μπμημοδήπμηε με θαηαζθεκςηή θαη 

ΜΗ ΠΡΟΚΟΠΟΤ ζημ πώνμ ηεξ θαηαζθήκςζεξ πςνίξ 

ηεκ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΑΔΓΙΑ ημο Ανπεγμύ ηεξ 

θαηαζθήκςζεξ. 

6. Μεηά ημ ζηςπεηήνημ απαγμνεύεηαη ε έλμδμξ μπμημοδήπμηε 

θαηαζθεκςηή από ηηξ ζθεκέξ πςνίξ εύιμγε αηηία.  

7. Ο Ανπεγόξ ηεξ Καηαζθήκςζεξ εκεμενώκεηαη γηα μηηδήπμηε 

δοκαηόκ κα ζομβεί ζηεκ θαηαζθήκςζε. 

8. Απαγμνεύεηαη ε νύπακζε θαη θαηαζηνμθή ημο θοζηθμύ 

πενηβάιιμκημξ θαη θοζηθά ημ άκαμμα θςηηάξ. 

 



Γηα μπμηαδήπμηε επηπιέμκ πιενμθμνία ή 

δηεοθνίκηζε, μεκ δηζηάζεηε κα επηθμηκςκήζεηε μαδί 

μαξ. 

 

Σμ Γπηηειείμ ηεξ Καηαζθήκςζεξ βνίζθεηαη πάκηα 

ζηεκ δηάζεζε ζαξ 

 


